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KLEURENBUURT
De vergunning is binnen!
De gemeente heeft de vergunning verleend! Nadat eerder al 70% van de huurders
akkoord gaf, betekent het dat alle lichten op groen staan om te starten met de
werkzaamheden.
Spelregels voor omgang met elkaar
Ook tijdens het groot onderhoud worden agressie en geweld richting medewerkers
van zowel ZVH als Ooijevaar niet getolereerd en wordt direct 112 gebeld.
13 maart opruimdag Bergblauwstraat
Ooijevaar en ZVH organiseren een opruimdag op vrijdag 13 maart a.s. Er worden
speciale afvalcontainers geplaatst voor grofvuil. U kunt dan overbodige meubels en
spullen hierin weggooien.

Waar:

voor de Bergblauwflat

Wanneer:

vrijdag 13 maart 2020

Tijd:

13:00 - 17:00 uur

Van al dat opruimen krijgt u vast trek. Daarom verzorgt ZVH tijdens de opruimdag
een hapje en een drankje.

Let op, in de containers mag geen:
• huisvuil;
• chemisch afval of andere schadelijke stoffen, zoals verf en asbest;
• grote huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten.

Werkzaamheden bouwplaats
Ooijevaar is druk bezig om de bouwplaats in orde te maken. Er zijn inmiddels
rijplaten neergelegd, bouwhekken geplaatst en de eerste containers en keten staan
op hun plek.
Vanaf 2 maart start Ooijevaar met het opbouwen van de steiger aan de rechter
helft van de flat. Als de steiger staat worden de privacy-schermen op de
balkons van de eerste helft van de flat verwijderd. Wij adviseren u daarom uw
balkondeur niet alleen dicht te doen maar ook op slot. Daarna wordt gestart met
het betonherstel.

Ooijevaar heeft de ingang van het bouwterrein gemaakt aan de Dominee Martin
Luther Kingweg. Wij verzoeken u deze inrit vrij te houden.
Colofon en wie-is-wie
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Reparatiemeldingen, vragen over
de huurbetaling of verhuur:
Woningcorporatie ZVH:
Maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur
Tel. (075) 68 11 711 of e-mail
info@zvh.nl
Huismeester ZVH:
Jos Konijn, tel.: (075) 68 11 767

Bewonersbegeleider ZVH:
Martha Kross, tel (075) 68 11 707
e-mail: info@zvh.nl
Ooijevaar | bevlogen bouwers:
Jill Horstman tel 072 511 8696
e-mail: kleurenflats@ooijevaar.nl

Bewonerscommissie Kleurenflats:
Voorzitter: Bram Laterveer,
Spreekuur:
Donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur
Adres: Indigoflat 310 (grote hal)
e-mail: bc.kleurenflats@gmail.com

